REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIK OF KOSOVA
KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS/ TUŽILAČKI SAVET KOSOVA/KOSOVO PROSECUTORIAL COUNCIL
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat

Në bazë të nenit 14A të Ligjit Nr. 05/L-035 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, sipas nenit 36 e 37 të Rregullores Nr. 10/2015 për
Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, nenin 18 të Rregullores Nr.
02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, e në përputhje me nenin 3
pika 7, nenin 30 paragrafi 1 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Sekretariati i
Këshillit Prokurorial të Kosovës, rishpall këtë :
KONKURS
I . Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional, njëzet e nëntë (29) Pozita,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prokuroria Themelore Prizren, shtatë (7) pozita
Prokuroria Themelore Pejë, gjashtë (6) pozita
Prokuroria Themelore Ferizaj , gjashtë (6)
Prokuroria Themelore Mitrovicë, katër (4)
Prokuroria Themelore Gjakovë, katër (4) pozita
Prokuroria Themelore Gjilan , dy (2) pozita

Referenca :
Kodi: SKPK /PTH/ POZ - 37
Emri pozitës:
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional,
Pozita:
Pozitë e karrierës
Niveli:
Profesional 3
Grada:
8
Raporton tek:
Administratori
Kodi punës:
DR/470 DU+3,
Numri i pozitave:
(Njëzet e nëntë ) 29 pozita
Koeficienti:
Nëntë (9) paga baze : 523.00 Euro
Akti i emërimit:
Pa afat
Puna Provuese:
Dymbëdhjetë (12) muaj
Qëllimi i vendit të punës:
Brenda fushës specifike të ekspertizës profesionale, kryerja e detyrave të rëndësishme
profesionale dhe ofrimi i shërbimeve dhe produkteve në nivel eksperti të cilat
kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të njësisë organizative, pa mbikëqyrje të afërt
në punë , shqyrton dhe harton akte të nevojshme juridike .
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
- Zhvillon dhe arrinë pëlqimin për planet e punës dhe afatet, në koordinim me
mbikëqyrësin, për zbatimin e procedurave përkatëse, shërbimeve dhe produkteve
përkatëse në fushën profesionale specifike;
- Kryen detyrat e parapara me plan të punës të miratuar në përputhje me ligjin,
rregulloret, politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve kohore të caktuara;
- Bënë hulumtime ligjore , analiza, vlerësim të opcioneve dhe rekomandon për
shqyrtim dokumentacionin me mbikëqyrësin e lëndës detyrën dhe aktet e
specializuara për miratim,
- Mbështetë prokurorët në ushtrimin e funksionit të tyre;
- Merr pjesë në cilësinë e eskspertit në seanca dëgjimore dhe në seanca gjyqësore kur
kjo i kërkohet;
- Kujdeset për ruajtjen e fshehtësisë zyrtare lidhur me lëndët dhe informatat të cilat I
bëhen të ditura gjatë punës;
- Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon, sipas nevojes edhe
me autoritetet e jashtme, gjithnjë duke u kujdesur për paraqitje të denjë të

institucionit;
- Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike në përputhje me ligjet dhe
rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arësyeshme kohë pas kohe;
Njohuritë,shkathtësitë aftësitë për vendin e punës:
- Njohuri të shkëlqyera e gjithëpërfshirëse profesionale nga lëmi Juridik;
- Njohuri të mira të punës me kompjuter me aplikim të programeve (Microsoft Word,
Excel, Power Point, etj ).
- Shkathtësi për shqyrtimin e lëndëve, hartim të propozim akuzave, aktakuzave dhe
shkresave tjera të nevojshme;
- I gatshëm të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme;
- Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te;
- Aftësia për ta mbajtur kualitetin e punës edhe në kushte të punës nën presion;
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:
- Diplomë universitare, jurist i diplomuar;
- Provimi i jurisprudencës .
Përvoja e Punës:
- 3 vite përvojë pune profesionale.
Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në Web faqe zyrtare të Prokurorit të Shtetit dhe
Këshillit Prokurorial të Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data e publikimit më 18.06.2018 deri me
datë 02.07.2018 si datë e mbylljes së konkursit.
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë
për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, të kenë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe
aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.
Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe
femërore të të gjitha komuniteteve.
Paraqitja e kërkesave: Formulari për aplikim mund të merret në recepcionin e ndërtesës te Prokurori i Shtetit
adresa: Rruga:“Luan Haradinaj“ p.n. apo mund të printohen nga http:/www.kpk-rks.org/ apo http:/www.pshks.net/.
Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 gjer në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati i 7
– të, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë;
Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit të kërkuar:
1. Dëshminë e kualifikimit shkollor;
2. Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi ose kontrata e punës;
3. Dy - rekomandime (nëse keni);
4. Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
5. Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar;
6. Çertifikata nga Gjykata që nuk jeni nën hetime.
Kandidatët që kanë aplikuar në konkursin paraprak që ishte shpallur nga data 29.05.2018 deri me datën
12.06.2018, nuk kanë nevojë te ri-aplikojnë, sepse aplikacionet e tyre do të shqyrtohen nga komisioni.
Data e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e parapara sipas këtij
konkursi, do të publikohen vetëm në ueb faqen zyrtare të: Prokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Institucioni i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe i Prokurorit të Shtetit u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe
përkrahë aplikimet e femrave dhe meshkujve të të gjitha komuniteteve të Kosovës.

